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   Rzeszów, dnia 10 marca 2020 r. 

OA.261.20/2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. ZAMAWIAJĄCY:  Rzeszowski Dom Kultury 

 ul. Staromiejska 43 a 

35-231 Rzeszów 

NIP: 5170310021 

 

Zaprasza do złożenia ofert na: 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

Wynajem agregatu prądotwórczego wraz z paliwem, transportem, obsługą oraz nadzorem energetycznym 

podczas imprez plenerowych organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury” wg specyfikacji 

(załącznik nr 1) 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Ustawienie agregatu minimum 2 godziny przed rozpoczęciem imprez ujętych w specyfikacji 

stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania. 

 

4. INNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA : 

 

- Termin płatności: 30 dni – faktura dostarczana po realizacji każdej imprezy z osobna. 

 

Oferty:  

• Ofertę proszę przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do Zapytania nr 2. 

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (tj. na pojedyncze terminy). 

 

Osoba kontaktowa: 

Joanna Pelczar tel. 17 748 39 53 

 

 

5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

a. Pocztą na adres : Rzeszowski Dom Kultury ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, 

b. Osobiście: Sekretariat Rzeszowskiego Domu Kultury, 

c. e-mail: joanna.pelczar@rdk.rzeszow.pl 

do dnia 17 marca 2020 r. do godz.: 12:00  

 

mailto:joanna.pelczar@rdk.rzeszow.pl
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) Posiadają koncesje na prowadzenie działalności. 

b) Dysponują kadrą pracowników o określonych kwalifikacjach. 

c) Rzeszowski Dom Kultury ma prawo nie powiadamiania oferentów, których oferta nie została 

wybrana o wyniku przedmiotowego postępowania. 

 

7. INNE POSTANOWIENIA: 

- Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania 

przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie 

możliwość nie dokonania wyboru. 

- Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr OA.261.20/2020 

 

SPECYFIKACJA  

NA WYNAJEM AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 

 PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH W ROKU 2020 

 

Lp. IMPREZA DATA 

Godziny 

wynajmu 

agregatu 

MIEJSCE ENERGIA ELEKTRYCZNA 

1. POBITNO 7 czerwiec 2020 
13:00-

23:00 

Teren zielony przy 

ul. Kurpiowskiej w 

Rzeszowie 

Agregat 16 Kw z 

zapewnieniem obsługi, 

zapasem paliwa, 

przywozem i odwozem 

oraz nadzorem 

energetycznym 

2. BUDZIWÓJ 
20 czerwiec 2020 

21 czerwiec 2020 

13:00-

01:00 

13:00-

01:00 

Stadion KS 

Grunwald 

Agregat 80kVA 

z zapewnieniem obsługi, 

zapasem paliwa, 

przywozem i odwozem 

oraz nadzorem 

energetycznym 

3. ANDERSA 21 czerwiec 2020 
12:00-

24:00 
Park Sybiraków 

Agregat 20kw z 

zapewnieniem obsługi, 

zapasem paliwa, 

przywozem i odwozem 

oraz nadzorem 

energetycznym 

4. ZALESIE 21 czerwiec 2020 
13:00-

02:00 

Park przy ul. 

Wieniawskiego w 

Rzeszowie 

Agregat min 80 kW z 

zapewnieniem obsługi, 

zapasem paliwa, 

przywozem i odwozem 

oraz nadzorem 

energetycznym 

5. MATYSÓWKA 27 czerwiec 2020 
12:00-

23:00 

Boisko przy Szkole 

Podstawowej nr 34 

Agregat min. 30kW z 

zapewnieniem obsługi, 

zapasem paliwa, 

przywozem i odwozem 

oraz nadzorem 

energetycznym 
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6. SŁOCINA 4 lipiec 2020 
13:00-

02:00 

część parku W 

Szafera przy ul. 

Paderewskiego 

Agregat min. 30kW  z 

zapewnieniem obsługi, 

zapasem paliwa, 

przywozem i odwozem 

oraz nadzorem 

energetycznym 

7. BARANÓWKA 6 wrzesień 2020 
09:00-

23:00 

Teren zielony przy 

ul. Starzyńskiego 5 

Agregat 40kW  z 

zapewnieniem obsługi, 

zapasem paliwa, 

przywozem i odwozem 

oraz nadzorem 

energetycznym 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr OA.261.20/2020 

 

 

 

 

OFERTA 

NA WYNAJEM AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH  

W ROKU 2020 

 

  

Lp. IMPREZA DATA 

Godziny 

wynajmu 

agregatu 

KWOTA BRUTTO 

1. POBITNO 7 czerwiec 2020 13:00-23:00  

2. BUDZIWÓJ 
20 czerwiec 2020 

21 czerwiec 2020 

13:00-01:00 

13:00-01:00 
 

3. ANDERSA 21 czerwiec 2020 12:00-24:00  

4. ZALESIE 21 czerwiec 2020 13:00-02:00  

5. MATYSÓWKA 27 czerwiec 2020 12:00-23:00  

6. SŁOCINA 4 lipiec 2020 13:00-02:00  

7. BARANÓWKA 6 wrzesień 2020 09:00-23:00  

 

 

 

NAZWA OFERENTA: 

(nazwa, adres, NIP, 

REGON, e-mail, tel.) 

………………………… 

………………………… 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że: 

1. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Rzeszowski Dom Kultury,  

ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora RDK. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub 

pisemnie na adres administratora danych. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

a) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO             w 

związku z art. 43 i  44 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro, prowadzonym  

w trybie zapytania ofertowego (o którym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych). 

b) na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia  

i prawidłowego wykonania umowy, której przedmiotem jest: 

Wynajem agregatu prądotwórczego wraz z paliwem, transportem, obsługą oraz nadzorem energetycznym 

podczas imprez plenerowych organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury  

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji 

publicznej, oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych, oraz instytucje na 

mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków 

publicznych).  

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz załącznikiem do ww. ustawy określającym okresy 

archiwizowania dokumentów, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a umowy przez okres 10 lat.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych  

w art. 15 i 16 RODO; 

b) żądania usunięcia danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO);  

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO; 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w 

sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył 

przepisy RODO, 

7. Inne informacje: 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy 

udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą 

profilowane.  
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